Møde i Landsbyrådet
Torsdag d. 12. januar 2012
Punkt
1
2
3

Dagsorden
Nyt fra landsbyen

Referat
Løst og fast hvad sker der i vores by.

Godkendelse af sidste referat
Projekter

OK
‐

‐

‐

4

Økonomi

‐

5

Nyt fra LDU

‐

6

Evt.

‐

Der blev diskuteret, hvordan det kan
blive muligt at gøre opmærksom på, at
man ønsker at være et selskab på x antal,
der vil benytte grillhytten en bestemt
dato.
Vi blev enige om, at der skal være en
vind‐ og vandtæt ”opslagstavle” ved
bålhytten, hvor borgerne kan sætte
opslag op.
Poul laver nogle ordensregler for brug af
grillhytten og pladsen
Erhvervsrådet har givet 500.000,‐ til
forskønnelse i landsbyerne. Landsbyerne
kan søge om tilskud til mindre projekter.
Her blev vi enige om, at der gerne må
være en bænk rundt om den store eg. Kaj
beregner hvor stor diameteren skal
være. ( den indvendige åbning skal være
300 cm). Samtidig ønsker vi også bænke
på udvalgte steder i byen.
Udviklingsplanen. Der var desværre
ingen, der havde modtaget planen, som
skulle være sendt pr. mail, men hver
gruppe havde alligevel fået planlagt,
hvad der skal stå som kommentarer fra
Landsbyrådet. Kaj ville gerne renskrive
det hele og sende det videre.
Vi giver et beløb til Forsamlingshusets
køkken
Vi kan stadig søge LDU om penge til
udvidelse af området ”Under Egen”. Vi
forsøger at få penge til legeredskaber og
motionsredskaber.
Karsten orienterede om Det grønne Råd.
Mødet havde handlet meget om de små

7

Næste møde/møder

‐
‐
‐

søer i kommunen med padder og
krybdyr.
Det er muligt at ”Det grønne Råd” kan
støtte os økonomisk med anlæggelse af
”gadekæret”.
Landsbyrådsmøde hos Kaj d. 2. februar
kl. 19.00
Hjertestarterkursus i Frørup
forsamlingshus 14. februar kl. 19.30
Overdragelse af udviklingsplan i Kirkens
hus torsdag d. 16. februar kl. 18.30

